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PROCES VERBAL 
al ședinței extraordinare de lucru al Consiliului Local Săucești, întrunit 

astăzi,  21 ianuarie 2021 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare s-a convocat în 
ședință extraordinară de lucru, Consiliul Local, prin Dispoziția nr. 16/15.01.2021, emisă de 
Primarul Comunei Săucești. 

D-nii consilieri au fost convocați în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) și alin. (5) 
din Codul administrativ, în termenul calculat conform art. 181 din Codul de procedură civilă.  

 
În sală sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție.  
 

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Prezența în cadul 
ședinței 

1 ALBU CRISTINA ✓  

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA ✓  

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE ✓  

4 GEANGU NICULAE ✓  

5 GHIMICI CONSTANTIN ✓  

6 IORDĂNESCU ALIN-DAN ✓  

7 MARGINEANU VIOREL-FLORINEL LIPSEȘTE MOTIVAT 

8 OCHIANĂ FLORIN ✓  

9 PICHIU CONSTANTIN ✓  

10 POPOVICI POMPILICĂ ✓  

11 STANCIU FLORIN-VIOREL ✓  

12 UNGUREANU ROXANA -ELENA ✓  

13 URECHE GABRIEL-IULIAN ✓  

14 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN ✓  

15 CHELARU MIHAI ✓  

16  CIOCOIU IULIAN ✓ DELEGAT SĂTESC 
 

În temeiul art. 139 alin.(4) și a R.O.F. Consiliului Local, dna Secretar general reamintește  
doamnelor și domnilor consilieri locali că votul deschis este exprimat în conformitate cu 
prevederile art. 139 alin. (5) lit. a) din Codul Administrativ.  

De asemenea, în conformitate cu art. 227 și art. 228 din OUG nr. 57/2019. Întreabă 
doamnele și domnii consilieri locali dacă există vreo situație de conflict de interese sau de 
incompatibilitate în legătură cu proiectele înscrise pe ordinea de zi.  

Nu avem astfel de situații. 
În baza art. 123 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dă cuvântul dlui 

Președinte de ședință. 
Dl președinte de ședință Iordănescu Alin – Dan: ,,Bună ziua. Având în vedere că există 

cvorumul necesar desfășurării ședinței de astăzi, îl rog pe dl Primar să prezinte ordinea de zi.” 
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Dl Primar: Bună ziua. Prin dispoziția nr.  16/2021 a fost convocat Consiliul local în ședință 
extraordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău. 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 139.775,72 lei din excedentul anilor 
precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a 
secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei 
Săucești în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Săucești, județul Bacău. 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind avizare PUZ în vederea ,,Construire locuințe, localitatea 
Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău.” 

6. Prezentarea raportului privind activitatea desfășurata de asistenții  personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru SEMEMESTRUL  II (iulie - decembrie) anul 2020. 

7. Prezentarea raportului de activitate al serviciului  de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice din comuna Săucești pe anul 2020. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: „Supunem la vot proiectele ordinii de zi 
din cadrul ședinței extraordinare de astăzi, 21 ianuarie 2021, cu respectarea art. 135 alin. (7) 
din OUG nr. 57/2019. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”? 

 

 
Ordinea de zi care este aprobată cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, din 

totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 

necesar aprobării ordinii de zi,  îl rog pe dl Primar să prezinte primul proiect de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi.” 

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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Dl Primar: ,, Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău.” 

Având în vedere necesitatea modificării structurii organizatorice a compartimentelor din 
cadrul Primăriei Comunei Săucești, în vederea eficientizării activităților aferente, a necesității 
de a dezvolta alte structuri din cadrul Primăriei, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. a), art. 402 și art. 
407 din Codul Administrativ, precum și prevederile art. XVI alin. 3 din Legea 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice, și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 
completările ulterioare, consider prezentul proiect de hotărâre necesar și oportun, drept 
urmare propun următoarele: 

1. Desființarea funcției Contractuale vacante de Muncitor din cadrul Compartimentului 
Administrativ și deservire și înființarea unui post de natură contractuală de Referent II în cadrul 
Compartimentului Situații de Urgență, având în vedere volumul mare de muncă atât pe teren 
cât și în birou ca urmare a necesității întocmirii actelor și documentațiilor pe linie de situații de 
urgență, activitate dublată de activitatea necesară pentru prevenirea și combaterea pandemiei 
SARS COV-2.  

 2. Actualizarea statul de funcții ca urmare a promovărilor în grad profesional a unor 
funcționari publici, ca urmare a concediilor de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, 
precum și în urma încadrărilor/numirilor în funcții, după cum urmează: promovare în grad 
profesional: 

- Bîrsan Laura-Elena : Consilier juridic principal; 
- Vraciu Mioara: Consilier I superior 
posturi temporar vacante ca urmare a suspendării raporturilor de muncă în urma acordării 

concediului de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani: 
- Sava Elena-Mădălina: Inspector I superior – post temporar vacant; 
- Afrențoaie Elena-Dora: Consilier I asistent - post temporar vacant; 
- Zănescu Oana-Maria: Inspector principal – post ocupat temporar de dna OKASHA 

BIANCA; 
 încadrări în funcție: 
- dl Ungureanu Viorel – consilierul personal al viceprimarului;  
- dl Florea Marius – Laurențiu – Paznic în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală. 
Totodată, am amendat acest proiect de hotărâre pentru următoarea motivație: Având în 

vedere discuțiile purtate atât în cadrul aparatului de specialitate, cât și la nivel interinstituțional, 
referitoare la organizarea recensământului agricol și cel al populației din perioada 2021-2022, 
precum și necesitatea actualizării bazelor de date în urma Programului Național de Cadastru și 
Carte funciară este necesar și oportun ca postul propus spre a fi înființat în cadrul C.S.U., să 
fie relocat în cadrul C.E.A.C. Fac precizarea că activitatea din cadrul CSU, poate fi suplinită 
printr-un contract de presări servicii, cu  persoană autorizată în domeniu. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  
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Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat și cvorumul 

necesar aprobării ordinii de zi,  îl rog pe dl Primar să prezinte cel de-al doilea proiect de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 139.775,72 lei din excedentul 
anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare 
a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021”. 

Pentru asigurarea cofinanțării cheltuielilor obiectivelor de investiții finanțate din fonduri 
europene nerambursabile, strict necesar a fi finalizate în anul 2021, în baza prevederilor art. 
13 și art. 58 alin. (1) pct. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, propun aprobarea utilizării sumei de 139.775,72 lei din 
excedentul anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 pentru 
finanțarea obiectivului de investiții „Amenajare Piață Agroalimentară, sat Săucești, comuna 
Săucești, jud. Bacău”. Acesta este proiectul pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   
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Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe 
dl Primar să prezinte cel de-al treilea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al 
comunei Săucești în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Săucești, județul 
Bacău.” 

In conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) si (10) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 11 alin. (4) 
lit. “e” si alin. 6 din Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 

1. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 
consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

2. procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, 
precum şi de evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea 
metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din anexa nr. 
6 la Codul administrativ. 

3. calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea 
secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale. 

4. Comisia se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării 
consiliului local. 

Dl consilier local Iancu Cristian îi propune pe dl consilier local Iordănescu Alin Dan și pe dl 
consilier local Pichiu Constantin. 

Cei doi consilieri locali desemnați în comisia pentru evaluarea secretarului general al 
comunei Săucești, județul Bacău sunt dl Iordănescu Alin Dan și dl Pichiu Constantin. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 
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Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 

din totalul de 15 consilieri în funcție. 
Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe 

dl Primar să prezinte cel de-al patrulea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 
Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2021.” 
Având în vedere prevederile Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, în comuna Săucești, 
județul Bacău pentru anul 2021 este oportun proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei, 
precum și modificările aduse la planul de pază, conform planului de pază avizat de către Postul 
de Politie Săucești. Planul de pază supus dezbaterii spre aprobare Consiliului Local, cuprinde 
descrierea amănunțită a teritoriului, obiectivele, instituțiile existente, modalități de intervenție 
în asigurarea ordinii și liniștii publice, a obiectivelor economice, precum și a vieții și integrității 
cetățenilor.  Planul de pază este întocmit conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, fiind 
avizat de Postul de Poliție al comunei Săucești, județul Bacău. Acesta este proiectul de hotărâre 
pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 
avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 

al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   
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Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. 

Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: Având în vedere votul exprimat,  îl rog pe 
dl Primar să prezinte cel de-al cincilea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.” 

Dl Primar: ,,Proiect de hotărâre privind avizare PUZ în vederea ,,Construire locuințe, 
localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău.” 

Prin cererea nr. 7620/26.10.2020, Popa Cristian-Costel solicită aprobarea extinderii 
intravilanului localității Bogdan Vodă cu suprafața de 8418 mp în vederea realizării obiectivului 
Construire locuințe, localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județ Bacău. Prin Planul 
Urbanistic Zonal se vor reglementa : regimul economic, indicatorii urbanistici maxim admisibili 
pe loturile existente, rezolvarea circulației rutiere și pietonale, a echipărilor tehnico-edilitare, 
stabilirea condițiilor de construire în zonă. Dotările de interes public: accesul la locuințele 
propuse se face din DN2 și din drumul de exploatație situat paralel, permițând circulația 
carosabilă  și pietonală  pentru locatari și autospecialele de intervenție ; vor fi prevăzute spații 
de parcare, spații verzi și plantate; racordarea locuințelor la rețelele de alimentare cu energie 
electrică și apă și canalizare existente; pentru asigurarea apei calde menajere și încălzirea 
spațiilor de locuit s-a propus instalarea unor central termice pe combustibil solid (peleți) sau 
lichid sau instalarea de panouri solare. Prin studiul de oportunitate se propune lărgirea 
drumului de exploatație situat la vest astfel încât să se obțină un profil de 11 m. 

Acesta este proiectul de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere și adoptare. 
Dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan: ,,Rog comisiile de specialitate să prezinte 

avizele proiectului de hotărâre. Comisiile prezintă aviz favorabil emis la proiectul de hotărâre. 
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect? Nefiind discuții la acest proiect, îl supunem la vot 
în forma prezentată. Cine este ,,Pentru”? ,,Abțineri”? ,,Împotrivă”?  

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   

Nr. 
crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE Votul exprimat cu privire la procesul verbal 
al ședinței anterioare 

„pentru” ”împotrivă” „abțineri” 

1 ALBU CRISTINA X   

2 BOLFĂ DANIELA-SIMONA X   

3 BUCHET – FLOREA NICOLAIE X   

4 CHELARU MIHAI X   

5 GEANGU NICULAE X   

mailto:primariasaucesti@gmail.com


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SĂUCEȘTI 

Str. 1 Decembrie nr.101, cod poștal 607540;  

telefon: 0234 215131; fax: 0234215218;  

e-mail: public@primariasaucesti.ro 

 

Nr. exemplare 1 

Pagini  9 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/1 

 

 
 

Proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru” din cei 14 consilieri prezenți, 
din totalul de 15 consilieri în funcție. 

În continuare domnul primar prezintă Raportul privind activitatea desfășurata de 
asistenții  personali ai persoanelor cu handicap grav pentru SEMEMESTRUL  II (iulie 
- decembrie) anul 2020. 

În perioada 01.07.2020-31.12.2020, a fost angajat un 2 asistent personal, s-au 
înregistrat 2 încetări a contractelor de muncă, urmare a expirării termenelor a contractelor de 
muncă pe perioadă determinată și o încetare a contractului de muncă, urmare a pensionării 
asistentului personal. La sfârșitul perioadei figurau ca angajați un număr de 15 asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav cu însoțitor  și  30 persoane cu handicap grav cu 
însoțitor, care primesc îndemnizație.  

 De asemenea avem un număr de 21 persoane adulte care au fost evaluate de către 
Comisia de Evaluarea a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău și au certificate de încadrare în 
grad de handicap grav cu însoțitor,  care au optat pentru indemnizație. 

În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicată cu modificările și completările 
ulterioare, autoritatea locala are obligația de a efectua vizite periodice de monitorizare a 
activității asistenților personali care au ca scop asigurarea respectării drepturilor și interesului 
superior al persoanei cu dizabilități pe care asistentul personal o are în îngrijire. Verificările 
efectuate au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale 
ale asistentului personal, evaluarea socială atât a asistentului personal cât și a persoanei cu 
handicap grav sau pentru primirea unei îndemnizații lunare. În urma verificărilor efectuate la 
domiciliul persoanelor cu handicap nu s-au semnalat probleme privind activitatea desfășurată 
de către asistenții personali. 

De asemenea, dl Primar prezintă Raportul de activitate al serviciului  de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice din comuna Săucești pe anul 2020. 

Scopul serviciului social "Îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente" este 
acela de prevenire, limitare sau înlăturare a efectelor temporare ori permanente ale unor 
situații care pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială a 
persoanelor vârstnice din comuna Săucești. Serviciile de îngrijire personală se adresează 
persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, 
psihice sau mintale, necesită ajutor seinnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de 
zi cu zi. Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi 
exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate. 

Beneficiarii de servicii sociale de îngrijire la domiciliu sunt persoanele vârstnice care au 
împlinit vârsta de pensionare, cu domiciliul/reședința în comuna Săucești și care se găsesc în 
una din următoarele situații: 

6 GHIMICI CONSTANTIN X   

7 IANCU CRISTIAN CONSTANTIN X   

8 IORDĂNESCU ALIN-DAN X   

9 OCHIANĂ FLORIN X   

10 PICHIU CONSTANTIN X   

11 POPOVICI POMPILICĂ X   

12 STANCIU FLORIN-VIOREL X   

13 UNGUREANU ROXANA -ELENA X   

14 URECHE GABRIEL-IULIAN X   
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- Nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

- Nu realizează venituri proprii sau acestea nu  sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare; 

- Nu se poate gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată; 
- Se află în imposibilitatea de  a-și asigura nevoile soci medicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice 
- Este încadrat în grad de handicap și nu are atribuit prin certificatul de handicap asistent 

personal/indemnizație în locul asistentului personal/indemnizație pentru însoțitor și se află în 
una din situațiile anterior menționate. 

Rezultatele obținute sunt în concordanță cu cele așteptate. Rezultatele pot fi urmărite în 
documentația riguros întocmită a activității. Fiecare beneficiar are o fișă de monitorizare în 
care sunt consemnate toate activitățile și evoluția beneficiarului în timp. Fișele de monitorizare 
a serviciilor acordate sunt contrasemnate lunar de beneficiari. Aceste confirmări periodice ale 
activității noastre de către beneficiari reflectă doar parțial gradul de satisfacție a1 
beneficiarului. Chestionarea suplimentară din acest punct de vedere s-a realizat prin 
completarea chestionarelor pentru măsurarea gradului de satisfacție a1 beneficiarilor, care 
confirmă acceptarea și mulțumirea beneficiarilor, legată de activitatea serviciului. 

Nemaifiind alte discuții, dl Președinte de ședință Iordănescu Alin - Dan declară lucrările 
ședinței de astăzi, închise. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal, astăzi data de mai sus. 
 

 
 
 
 
 

            Președinte de ședință,                  Secretar general, 
      Iordănescu Alin-Dan                                   Gavril Heracleea-Ioana 
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